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ONTMOETINGSPUNTEN
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Maar t-April 2019

--------------Van Zuylen van Nijeveltstraat 313-------------

Activiteitenoverzicht

Ontmoetingspunt
Willibrord Poortlaan 20
Elke maandag
10.30 uur : bewegen op muziek
Elke dinsdag
10-12.00 uur ‘De Theepot’
10.30 uur: Crea/Handwerken
Elke woensdag
14.30 uur: Spelletjes soos
Elke vrijdag
10.30 uur Zitdansen
16.00 uur: Happy Hour!
Drankjes tegen gereduceerd tarief
Elke oneven zaterdag
12.00 uur: Snackmiddag
Maart
6 Maart 14.30 uur Bingo !
31 Maart 14.30 uur Mimicri
April
3 april 14.30 uur Laatste Bingo !
in Willibrord
Het restaurant is
elke dag geopend
van 9.30 tot 17.00 uur.
Voor alle activiteiten geldt: SWZ
pashouders gratis. Anderen € 3,00
per keer, inclusief koffie /thee.

Voor alle activiteiten geldt:

De Plataan

De Peppel

Ernst Casimirstraat 54.
Contactpersonen:

Hillenaarlaan18

Bep Scharroo 0705119060
Marjolein Becker 0612154051

Elke woensdag
19.30 uur Kaarten en Rummikub
Elke dinsdag
14.00 uur Kaarten (31-en)
Maart
5 Mrt. 12.00 uur Plataanmaaltijd
7 Mrt.
14 Mrt.
21 Mrt.
29 Mrt.

10.00 uur Breien Borduren
10.00 uur Koffieochtend
19.30 uur Bingo
08.30 uur Wandeling door
de wijk

April
2 Apr. 12.00 uur Plataandiner
4 Apr. 10.00 uur Breien/ Borduren
11 Apr. 10.00 uur Koffieochtend
18 Apr. 19.30 uur Bingo
26 Apr. 08.30 uur Wandeling door
de wijk

Plataanmaaltijd: aanmelden
uiterlijk de zondag voor de
maaltijd, bij Bep Scharroo.

Sluiting
Ontmoetingspunt
Willibrord
Door verhuizing van
SWZ naar de naast gelegen kleinschalige woonvorm, zal dit Ontmoetingspunt gesloten worden.
Wij denken met een goed gevoel
terug aan alle activiteiten die daar
hebben plaats gevonden. We wensen de bewoners veel woonplezier in hun nieuwe woning!

Maar t-April 2019

Contactpersonen:
Tineke en Frans Ginter
0654615503
Maandag t/m Vrijdag:
10.00-11.00 uur
Koffie/thee uurtje
Elke Maandag
14.00-16.30 uur:
tekenen/schilderen
Elke Dinsdag
19.30 –22.00 uur Klaverjas
en rummikub
Woensdag 1 x per 14 dagen
19.00-22.00 uur Cursus Engels
info: Laurens 't Hart 0653317615
Donderdag 1 x per 14 dagen
14.00-15.00 uur muziek
luisteren
15.00-16.00 uur sjoelen
19.00-22.00 uur Cursus Spaans
Info: Laurens ’t Hart
1x per maand
high tea of andere maaltijd
Soms organiseren wij spontaan
een ‘uitje ‘of andere activiteit

Elke maandag
9.30 -11.30 : tekenen/schilderen

De Oosthof
Donker Curtiusstraat 69
Contactpersoon:
Els Versteeg 0705113103
Bij bezoek aan
activiteiten :
aanbellen via
bel tableau

13.30-16.30: kaarten/rummikub
Elke Dinsdag
10.00—12.00 uur Handwerken
Elke donderdag
10.30-11.15: gymnastiek
(niet de 2e donderdag van de maand)
Tweede donderdag
13.30 –16.30 uur Bingo
Een keer per maand:
Wisselende activiteit

Vervoer met de Bijbus is mogelijk. Heeft u rolstoel vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met de
cliënten-administratie 070 512 37 07 (tussen 9 -17 uur)

Elke maandag
10.30 uur: Koersbal
14.30 uur: Zin in Zingen!
14.30 uur: Handwerkcafé

SWZ pashouders gratis,
anderen € 3,00 per keer
inclusief koffie /thee.
Tenzij anders aangegeven.

Elke dinsdag
09.30 uur: Yoga
11.00 – 16.30 uur: Poffertjes
14.30 uur: Zittend dansen (niet op 26 maart)
Elke woensdag
10.30 uur Kegelspel
14.30 uur: Wisselend programma bingo/film/optreden/
bloemschikken
20.00 uur: Open repetitie Wassenaars kamerkoor
Elke donderdag
9.30 uur: Yoga
10.30 uur: Yoga op de stoel
14.00 uur: Bridge 60 +
14.00 uur: Soos
15.30 uur: Happy Hour! Drankjes tegen gereduceerd tarief
20.00 uur: Open repetitie Van Wassenaer orkest
Elke vrijdag
10.30 uur: Koersbal
14.30 uur: Creatieve activiteiten
15.30 uur: Happy Hour! Drankjes tegen gereduceerd tarief
19.00 uur: Weeksluiting
Elke zaterdag
10.30 uur : Tai Chi olv Bart de Haas (tot 13 april)
17.00 uur: Snackmiddag in het restaurant oneven week
17.00 uur : Maaltijdsoep in het restaurant (even week)
Zondag
14.30 uur verhalensalon (eerste zondag )
14.00 uur. Zondagmiddagcafé (2e en 4e zondag)
14.30 uur Live Klassiek (3e zondag)
* meer informatie binnenzijde van dit blad.

Maart
1 Vrij. 10.00 uur
6 Wo. 10.00 uur
6 Wo. 14.30 uur
6 Wo. 17.00 uur
8 Vrij. 14.00 uur
13 Wo.14.30 uur
14 Do. 10.30 uur
17 Zo. 14.30 uur
20 Wo. 9.00 uur

Eucharistieviering
Beter Horen in de hal
Film
Buurtdiner
Filmclub*
Bingo
Bezinning, thema: Lente
Klassiek Live*
Theaterzaal = Stemlokaal
Provinciale Staten

20 Wo. 14.30 uur Lente bloemschikken*
22 Vrij 10.30 uur Pannenkoekendag met
leerlingen van de Kievietschool.*
22 Vrij. 14.00 uur Filmclub*
27 Wo. 9.00—15.00 uur Voorjaarsmarkt*
29 Vrij. 14.00 uur PCOB-middag*
31 Zo. 02.00 uur Zomertijd gaat in.

April
3 Wo. 10.00 uur Beter Horen in de Hal
3 Wo. 14.30 uur Film
3 Wo. 17.00 uur Buurtdiner ‘Lente’
5 Vrij. 10.00 uur Eucharistieviering
5 Vrij. 14.00 uur Filmclub*
10 Wo. 14.30 uur Bingo
11 Do. 14.30 uur Bezinning
17 Wo. 14.30 uur Optreden ‘Meuk’ *
19 Vrij. 10.00 uur Heilig Avondmaal
19 Vrij. 14.00 uur Filmclub*
21 Zon. 11.00 uur Paasviering
22 Ma.. 12.00 uur Paas Brunch *
24 Wo. 14.30 uur Boemerang
26 Vrij. 10.00 uur Marijke Mode
Voorjaarscollectie

29 Ma. 19.30 uur Optreden Mimicri*

Het restaurant d’ Orangerie
Ontmoetingspunt Sophieke
is elke dag geopend van 9.30 tot 19.00 uur.

Vervoer met de Bijbus is mogelijk. Heeft u rolstoel vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met de
cliënten-administratie 070 512 37 07 (tussen 9 -17 uur)

Wassenaar
ONTMOETINGSPUNT

Sophieke
ONTMOETINGSPUNT
--------------Van Zuylen van Nijeveltstraat 313-------------

Infor matief
Optreden Meuk 17 april
Petra Jansma en Fred van Rijn
treden al jaren op onder de naam
Meuk. Het repertoire bestaat uit
oude en wat recentere Nederlandstalige liedjes die een glimlach van herkenning oproepen en
uitnodigen tot meezingen. Het
programma is dus zeer geschikt
voor oudere mensen die er plezier aan beleven om muzikaal tientallen jaren terug te gaan in de tijd én mensen die
een 'rond het kampvuur'-sfeertje kunnen waarderen.
17 april , Ontmoetingspunt Sophieke, aanvang 14.30 uur.

filmclub Sophieke!
In deze periode zal er op 8 en 22 maart en op
5 april en 19 april weer film vertoond worden in de filmclub.
Films door u gekozen. In de pauze is er gelegenheid voor
een drankje.
Belangrijk: De aanvangstijd is 14.00 uur! Met een korte
pauze duurt de filmmiddag tot 16.00 uur.

22 maart
Nationale pannenkoeken dag !
Op 22 maart , komt een klas van de
Kievitschool pannenkoeken bakken in het restaurant van
Ontmoetingspunt Sophieke. Tijdens het bakken willen de
kinderen samen spelletjes doen met u.
Locatie: Ontmoetingspunt Sophieke Aanvang: 10.30 uur,
De pannenkoeken zijn om 12.00 uur klaar!

PCOB middag

Op vrijdagmiddag 29 maart om 14.30
uur, zal de heer Carl Doeke Eisma
spreken over Jan Ligthart. Onderwijzer
in de Schilderswijk en bekend van het
leesplankje van aap, noot mies enz.
Belangstellenden altijd van harte welkom!

Yoga
Elke dinsdag en donderdagochtend yoga
onder leiding van Vanessa Koerts.
Ook stoelyoga behoort tot de mogelijkheden.
Meer informatie: Vanessa Koerts, 0643557504,
www.vansi.eu

Infor matief
Paasbrunch

Zomertijd

Op 2e paasdag, maandag 22 april zal er van
12.00 tot 14.00 uur een Paasbrunch gehouden worden in restaurant
d’ Orangerie van Ontmoetingspunt Sophieke. Tijdens deze brunch worden er diverse
warme gerechten geserveerd. Tevens is er
een ruime keuze uit diverse brood- en belegsoorten.
De kosten voor deze brunch bedragen € 15,50 per persoon inclusief
2 drankjes. Voor bewoners van SWZ Sophieke is
deelname gratis (warme maaltijd komt te vervallen).
Eventuele drankjes worden in rekening gebracht.
U kunt zich aanmelden bij de medewerkers van d’ Orangerie.

Klassiek Live brengt op zondag 17 maart een verfrissend en verrassend optreden door leerlingen van de
BplusC Muziekschool Leiden e.o. Onder de bezielende
begeleiding van docent Dhr. Laurens zullen zij op piano en viool klassieke muziek en de melodieën van
prachtige liederen ten gehore brengen. Het enthousiasme van deze jeugdige muzikanten in spe is onweerstaanbaar.
De presentatie is in handen van Leny Ridderhof. Zij
heeft jarenlang de organisatie van deze bijzondere
Klassiek Live middagen met veel energie en inzet op
zich genomen en gezorgd voor een afwisselend en
boeiend programma. De medewerkers van het Ontmoetingspunt Sophieke zijn haar daarvoor zeer erkentelijk. Ze heeft onlangs te kennen gegeven het organisatiestokje te willen doorgeven.
Laat uw oren verwennen en kom zondagmiddag 17
maart om 14.30 uur naar deze speciale Klassiek Liveaflevering in Ontmoetingspunt. Sophieke.

Mimicri Zingt voor u ‘OP DE CAMPING’
Ook dit jaar verzorgt Theatergroep Mimicri een muzikale show, met dit keer
als thema: Camping, een camping voor ‘singles’, wel te verstaan! Op die
camping wordt er van alles aangedaan om het de kampeerders – die allemaal alléén staan met hun tentje - naar de zin te maken. Vanavond wordt er
een Karaoke georganiseerd. Door samen te zingen leert men elkaar beter
kennen en wie weet ontstaan er vriendschappen …of relaties!
Het wordt een gezellige avond met leuke, vrolijke en ook hele mooie liedjes.
Meezingen is niet verplicht, maar wordt wel van harte aanbevolen!
Ontmoetingspunt Sophieke: Maandag 29 April 19.30 uur
Ontmoetingspunt Willibrord: Zondag 31 Maart 14.30 uur

Bezinning Willibrordstilteruimte:
1 maart 10.30 uur
5 april 10.30 uur
19 april Goede Vrijdag 10.30 uur
20 april 19.00 uur paasviering

Theaterzaal Sophieke
wordt stemlokaal.
In verband met de verkiezingen
voor de provinciale staten op 20
maart, komen sommige activiteiten
te vervallen die dag. Let op de aankondigingen!

Bloemschikken in
Voorjaarssfeer
Woensdag 20 maart om 14.30 uur
Kunt u een voorjaars bloemstukje
maken. U kunt zich hiervoor opgeven bij het restaurant voor 19
maart bij restaurant
d'orangerie in
Sophieke.
De kosten bedragen 4,00 euro.

In de nacht van zaterdag 31 maart op zondag 1 april, gaat de klok
weer een uur voor uit.
Vooraankondiging:

Bevrijdingsfeest 2019 in
Ontmoetingspunt Sophieke
Dit jaar zal het bevrijdingsfeest voor
ouderen plaatsvinden in Ontmoetingspunt Sophieke op zondag 5 mei van
14.00—16.30 uur
Programma:
Muziek uit de bevrijdingstijd met

Combo combination
Samenzang onder leiding van

Emmy van der Wilk
En diverse sprekers
Toegang vrij
Deze middag wordt u aangeboden
door De Wassenaarse Oranjevereniging Wilhelmina & Stichting Wassenaarse zorgverlening.
Heeft u (rolstoel) vervoer nodig?
Bel dan tijdig met 0705123707 op
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur

Gezellige voorjaarsmarkt Ontmoetingspunt Sophieke
Woensdag 27 maart 10.00 – 15.00 uur
Op woensdag 27 maart is er weer een gezellige rommelmarkt.
Misschien bent u al begonnen met het opruimen van de zolder.
U kunt goede spullen die u kwijt wilt, afgeven in de week voorafgaand aan de markt. Graag melden bij de medewerkers van het
restaurant. Alléén schone bruikbare spullen kunnen wij innemen.
Omdat u nu weer wat ruimte heeft, is het vast de moeite waard om
even langs de kramen te lopen. Wellicht is er iets van uw gading
bij.
U kunt deze dag natuurlijk ook genieten van poffertjes, en allerlei
andere lekkere dingen. Daarnaast kunt u uw geluk beproeven bij
de voorjaarsloterij!
De opbrengst van deze dag zal verdubbeld worden door het Nationaal Ouderenfonds en komt geheel
ten goede aan de rolstoel tweedaagse die op 4 en 5 september plaatsvindt.

